EL XIULET
DEL BARRI
COSTELLADA
El dijous 26 d'octubre els de 6è vam anar
d'excursió a fer la costellada a Les Planes. Va
ser molt divertit perquè no havíem fet mai una
excursió com aquesta.
En arribar vam fer unes dinàmiques per
reflexionar sobre el “bulling”, després vam fer
un concurs d'amanides per grups, que ja les
havíem decidit a classe, i les mestres van passar
a tastar-les per saber qui guanyava.
També vam fer foc per coure la carn i
quan la carn estava ben cuita i l'amanida
preparada, cada grup ens ho vam menjar tot. Era
molt bo i ens ho vam passar molt bé.
Martí P, 6è, Ornis

EXCURSIÓ AL MONESTIR
DE PEDRALBES
El dijous 19 d'octubre els de 5è de
primària van anar al monestir de Pedralbes.
Des de l'escola vam baixar pel Parc de
l'Oreneta un com a dins del monestir un cop al
monestir vam seguir les guies. Un cop a dins
ens van donar unes targetes que deien els
oficis que tenia la gent i una piràmide de la
riquesa i la pobresa. Els que tenien la mà
menor eren els pobres i els que tenien la mà
mitjana eren els que vivien bé. Els de la mà
major eren els que vivien molt bé i els
privilegiats eren els que vivien súper bé.
Vam anar al menjador i ens van repartir
unes fotocòpies que explicaven la vida
d’aquelles monges. Una era una esclava, una
altra era una monja normal i corrent i una altra
era una monja de cor.
Vam anar a la cuina. Allà vam aprendre
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que per l’època que era el menú era molt bo.
Elles tenien primer plat, segon plat i postres,
quan la gent normal només tenia un plat.
Totes les monges vivien molt bé si
acceptaven els tres vots. El de pobresa, no podies
tenir diners. El d’obediència, havies de respectar
les normes. I el celibat, no podien aparellar-se.
Tot i que plovia, ens ho vam passar molt bé.
Arnau N i Jan S
5è, Bruixes i Argenters

LA CONTAMINACIÓ AFECTA
LA MEMÒRIA DELS NENS/NENES
EN EL TRAJECTE D'ANADA
A L'ESCOLA
L'any passat van fer unes proves a diversos
nens/nenes de diferents escoles amb l'objectiu de saber
si la contaminació els durant el trajecte d'anada a
l'escola. Així doncs, van fer unes proves mèdiques als
infants de diferents escoles, unes d'aquestes situades en
el centre i altres ubicades a la muntanya. Al final, van
arribar a la conclusió que la contaminació del trajecte
d'anada a l'escola a peu o amb cotxe afecta la memòria
dels nens/nenes, per això es molt millor anar amb metro
i ferrocarrils.
Opinió:
Jo crec que és veritat que la contaminació afecta la
memòria. Com que afecta a moltes coses, crec que és
molt possible que afecti la memòria. A més a més, al
meu germà li van fer les proves i li van dir que estava
molt bé perquè ell va amb ferrocarrils a l'escola, i va al
Costa, que com sabeu és a la muntanya, on,
naturalment, hi ha molta menys contaminació.
Mariona E, 5è, Bruixes

UN TURISTA CATALÀ MORT
PER UN POSSIBLE DELICTE
D’IMPRUDÈNCIA
Aquesta és una notícia que tracta d'un
turista català de 52 anys QUE va morir el 19
d'octubre a les 14.30 mentre visitava la Basílica
de la Santa Croce, a Florència.
A l’home li va caure una pedra al cap
mentre feia una visita a l'església. A la seva dona
li va agafar un atac d'ansietat ja que ella era allà
davant en el moment de l’accident . La pedra
mesurava uns quinze per quinze centímetres i es
va despendre d'uns trenta metres d'alçada.
La Basílica estava en restauració des de
feia dos anys i s’està investigant com pot haver
passat. La fiscalia està investigant si pot haver
sigut un delicte per imprudència.
Opinió:
Jo crec que és una pena per a la família i
per la seva dona justament en un viatge i a més a
més a Itàlia que és un país molt bonic. Espero
que els de la església els donin alguna cosa per
compensar l’accident.
Queralt B, 5è, Bruixes

ENTREVISTA
A UNA MESTRA NOVA
- Com et dius?
- Elena Àlvarez.
- D’on ets?
- De Barcelona.
- Quin any vas néixer?
- El 1979.
- Què feies abans de venir a l’escola?
-Treballar en una súper escola que es diu St.
Josep.

- De què ets mestra?
- De 6è de primària, de Camús i Ornis
- Què t’agrada d’aquesta escola?
- Tot.
- T’agrada el menjar de l’escola?
- M'agrada moltíssim.
- T’agraden el esports?
- Sí, el bàsquet i el frontó.
- Quines són les teves aficions?
- Sortir amb les meves amigues, sortir a passejar
per la muntanya i, el més important, gaudir de
veure créixer els meus fills.
- T’agrada llegir?
- Moltíssim.
Otto G, 3r, Avets

UN EXCURSIONISTA
MORT DE FRED
Un noi i una noia excursionistes es van
perdre a Aigüestortes. Mentre caminaven, va
començar a nevar. Al cap de dos dies, uns pastors
els van veure. Aleshores van trucar al 112 perquè
es pensaven que el noi estava mort. Al final,
l'excursionista es va morir de fred.
Opinió:
Si ens hagués passat això, el que faríem seria
trucar al 112 i buscar senyals per tornar a casa.
Creiem que els pastors van fer bé de trucar al
112. A nosaltres no ens agrada la notícia perquè
aquell senyor va acabar mort. Creiem que si
haguessin mirat el temps que faria abans d'anar al
bosc, i s'haurien preparat amb abrics, anoracs,
jerseis... i aquell excursionista no s'hauria mort.
Gemma G-P i Roc C, 5è, Argenters

